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BEVEZETÉS 

 

A víz az ember számára nélkülözhetetlen, az élet alapvető feltétele. A természetben betöltött 

szerepe felbecsülhetetlen értékkel bír, pótolhatatlan.  

Sok esetben, mikor a vízminőség témakörét tárgyaljuk, megfeledkezünk arról, hogy 

nemcsak mi, emberek vagyunk, akiknek megfelelő minőségű ivóvízre van szüksége. Növényeink 

is igénylik a jó minőségű, tiszta, megfelelő só- és szerves anyag összetételű vizet, sőt a csírázó 

magvak is érzékenyek a talajban lévő vízkészlet minőségével szemben. Mivel a vízhiány 

világszerte problémát okoz a mezőgazdaságban, ezért különböző vízforrásokból próbálnak 

öntöző vizet nyerni. A vizek minőségét különböző tesztek segítségével vizsgálják. Ezen tesztek 

némelyike alkalmas az ivóvíz minőségének vizsgálatára is. 

A munka kivitelezésében a fő motivációt adták a 2011-2013. között végzett vízminőségi 

kutatások, melyek alapján megállapítottuk, hogy Szernye területén a vízkészlet nem megfelelő 

minőségű.  

Munkánk során az ivóvíz minőségének hatását vizsgáljuk különböző mezőgazdasági 

magvak csírázására. A kiválasztott magvak a következők: fejes saláta (Lactuca sativa), kukorica 

(Zea mays), fehér mustár (Sinapis alba). 

A vizsgálat során használunk kútvizet, felszíni vizet és szennyvizet. Sokakban 

felmerülhet a kérdés, hogy miért szükséges szennyvizet is alkalmazni? A válasz nagyon 

egyszerű: mivel a mezőgazdaság gyakran használja a szennyvizet öntözési célokra. A 

szennyezett víz nagy károkat tud okozni a talajban és az ivóvízkészletben is. Az általunk vizsgált 

területen nincs központi vízvezetékrendszer, sem központi szennyvízelvezetés. A szennyezett 

vízzel elöntött földterületeken a talajon át a felszín alatti vízkészlet is szennyeződik. 
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I. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Az élet alapvető egysége a víz, ennél fogva ez az egyik legértékesebb kincsünk a Földön. A vízi 

élőlények számára a víz életközeget és környezetet is jelent egyszerre. A légtér életközegétől 

folyékony halmazállapota különbözteti meg. Ez a tulajdonság nagy hatást fejt ki a vízi élőlények 

szaporodására, mozgására, táplálkozására, tehát a jelen lévő valamennyi életfolyamatra. A víz 

tulajdonságai (oldott gázok, sók, hőmérséklet, fény, szennyezettség, áramlás, stb.) hatást 

gyakorolnak a vízi szervezetekre. Ezeket hatótényezőknek nevezzük, s ez teszi lehetővé egyes 

fajok jelenlétét, vagy hiányát egy adott területen. 

A víz, mint ökológiai tényező központi szerepet tölt be az emberiség és a földi élet 

fennmaradásában és bármilyen életközösség kialakulásában. Az óceánok planktonvilága termeli 

a frissoxigén-utánpótlás jelentős részét az alkalmasabb körülményeknek köszönhetően. 

Egyes becslések szerint az óceánok hektáronként 5-6 tonna növényi tömeget állítanak 

elő, míg a szárazföld csupán 3 tonnát. A bioszférán belül az óceánok a környezetszennyezésnek 

a legközvetlenebbül veszélyeztetett részei. Óriási pusztítást végez a tengerbe juttatott DDT, 

fémhulladék, olaj, ipari szennyező anyag, radioaktív szennyeződés, elektromos eszközzel történő 

halászat. A víz szennyezettsége többek között a korallok pusztulását eredményezi. Korallok 98,5 

millió km2-es területet népesítenek be a tengerfenéken. Az elmúlt évek során több száz élőlény 

faj pusztult ki a tengerekből. A tengerekbe ömlő olaj mennyisége becslések szerint 5 millió 

tonna, amely 6 millió hektárnyi területet von ki az oxigéntermelésből. A Föld sós vizű tengerei 

óriási természeti értékkel bírnak, melyet a legnagyobb mértékben az emberiség károsít.  

A víz ökológiai jelentősége hatalmas a bioszférában. Nélkülözhetetlen a pedoszférában, a 

légkörben, az élet kialakulásában és fennmaradásában (BODNÁR et. al. 2006). 

Földünk 71 %-át óceánok és tengerek borítják, továbbá vannak még tavak, lápok, 

mocsarak és felszín alatti vízkészletek, amik kapcsolatban állnak egymással a körforgás révén. 

Mivel az édesvíz mennyisége nagyon csekély- mindössze körül belül 3%-, ezért nagyon fontos a 

víz minőségének megóvása, annál fogva is, hogy ennek a mennyiségnek egy része nehezen, vagy 

egyáltalán nem elérhető számunkra. A föld teljes vízkészletének 0,03 %-a használható fel 

viszonylag kis anyagi ráfordítással egyes becslések szerint. A legnagyobb mennyiségű vizet a 

mezőgazdaság, ettől kevesebbet az ipar. A Föld emberiségének ¼-e nem jut megfelelő minőségű 

ivóvízhez. Nagymértékű romlás figyelhető meg az elmúlt 15 év során (KERÉNYI, 2003). 
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1.1 A víz szerepe a természetben 

 

A víz biológiai, fizikai és kémiai tulajdonságai alapján az élővilág, a társadalom számára a 

legfigyelemreméltóbb, nélkülözhetetlen vegyület. Így a víz a földi életet lehetővé tevő 

alapvegyület. A víz a bioszféra egyik leglényegesebb hőmérséklet szabályozója, a sejtekben 

lejátszódó biokémiai folyamatok oldószere, az élőlények teste, szerveik jórészt vízből állnak, az 

ember esetében a víz részaránya 70 %. 

A vizek élővilága rendkívül változatos, amire az adott víz minősége gyakorolja a 

legnagyobb hatást. Az édesvizek kémiai összetételét döntően a talaj geológiai adottságai 

határozzák meg. A tavak vize általában semleges kémhatású, egyes hegyi lápoké viszont savas. 

Egy vízi élettérre meghatározott növény és állatfajok jellemzőek. Ezeknek az 

élőlényeknek az elterjedését és egy területen való meglétét a víz kémiai összetétele határozza 

meg. Negatív emberi hatás következtében már számos ökoszisztéma pusztult ki vagy vándorolt 

más területekre. Ennél fogva az emberi tevékenységek gyakorolják az éghajlati változások 

mellett a legnagyobb hatást a vízi élőlényekre. Minden vízi élőlény számára létezik egy optimum 

a tápanyagokból és minden élőlény rendelkezik bizonyos tűrőképességgel az őt ért hatásokkal 

szemben, azonban sok esetben ezt a határt túllépjük. Megfelelő mennyiségű tápanyagra, 

hőmérsékletre, fényre, nyomásra, oxigéntartalomra, stb. van szüksége egy-egy fajnak. Ezek a 

tényezők hatással vannak egymásra is, így ennél fogva egy tényező megváltoztatása magával 

rántja a többit is. 

A növények életét a következő tényezők szabják meg: a talaj, a víz, a hőmérséklet, a 

fény, a levegő. A növények legnagyobb részét a víz adja, ami nélkülözhetetlen minden élőlény 

számára (NYILASI, 1976). 
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1.2 A mezőgazdaság hatása a vízminőségre 

 

A mezőgazdaság és az általa felhasznált víz kölcsönhatásban áll egymással: a tiszta víz 

létfontosságú eleme a termelésnek, mégis a mezőgazdaság maga szennyezi be sok esetben azt. 

A mezőgazdaságban felhasznált műtrágyák vízszennyező hatása a nitrogén- és a 

foszforműtrágyák használatánál jelentkezik. 

A nitrogénműtrágyák az NO3-N szennyezés révén a vizek nitrátosodását, a PO4 
3- pedig 

azok eutrofizációját segíti elő. 

A nitrogénműtrágyák a laza és középkötött talajokon lemosódnak a talaj mélyebb 

rétegeibe, a talajvízbe és onnan kerülnek a felszíni vizeinkbe. 

Országszerte az eddig vizsgált vízbázisok jelentős része nitráttal szennyezett vagy 

veszélyeztettek. Gyakori a literenkénti száz milligrammos töménység is. Az Egészségügyi 

Világszervezet előírásai szerint az ivóvíz 40-50 mg nitrátnál nem tartalmazhat többet literenként. 

A mezőgazdasági művelés és az erdőgazdálkodás terjeszkedése, a vízgazdálkodás és a 

természetbe való sokféle beavatkozás eredményeképpen egyre kisebb területre szorulnak vissza 

a természetes erdők, nádasok, mocsarak, lápok és a különböző típusú rétek. 

Ezzel együtt veszélybe kerülnek a természetes növénytársulások, csökken a vadon élő 

növény- és állatfajok száma, a természetes társulások fajgazdagsága. 

A növénytermesztés a peszticidek felhasználásával, káros hatással lehet az élővilágra, 

mivel egy-egy kultúrfaj fennmaradása érdekében peszticidek bevezetésével írtja, gyéríti a 

termesztés számára káros élővilágot (www.mgk.u-szeged.hu). 

 

 

1.2.1 A víz szerepe a mezőgazdasági növények termesztésében és a csírázás folyamatában 

 

A mezőgazdasági termelés korlátozva van a földrajzi adottságok tekintetében és ezen kívül is 

számos tényező hatással van rá. A FAO szerint a szárazföldek 12 %-a alkalmas intenzív 

mezőgazdasági tevékenység folytatására. A Földön átlagosan ennél fogva 0,3 hektár jut egy 

emberre. A területek további 22 %-a legelő és rét, 30 %-a erdő, bozót és alacsony értékű legelő, 

16 %-a tundra és félsivatag, 20 %-on nincs talajtakaró és további 36 % használhatatlan. A 

felsorolt adatokból is láthatjuk, hogy a mezőgazdaság komoly korlátokba ütközik a termelés 

kivitelezésének tekintetében (www.kfg.hu). 
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A földrajzi adottságokon kívül az egyik legjelentősebb tényező a mezőgazdasági termelés 

szempontjából a víz minősége. 

A víz minőségét a benne található anyagok szabályozzák. A vízben előfordulhatnak 

szerves és szervetlen szennyezőanyagok, melyek állapotuk szerint előfordulhatnak szilád és 

oldott formában. Az oldott szennyező anyagok nagyobb veszélyt jelentenek, mivel a 

táplálékláncba kerülve felszívódnak és akkumulálódnak a szervezetekben. Jelentős szerepe van a 

hőnek, amennyiben az hatással van a víz tulajdonságaira és az élőlényekre negatív hatást 

gyakorol. A víz szennyező anyagait a szakirodalom az alábbi csoportokba sorolja: 

 betegségeket okozó ágensek (baktériumok, vírusok, paraziták) 

 oxigénigényes hulladékok (biológiailag lebomló szerves anyagok) 

 vízoldható szervetlen anyagok (savak, lúgok, sók, nehézfémek és ezek vegyületei) 

 szervetlen növényi tápanyagok (nitrogén, foszfor) 

 szerves vegyületek (olaj és származékai, peszticidek, detergensek) 

 szilárd szerves vagy szervetlen anyagok (talajrészecskék, különböző hulladékok) 

 radioaktív anyagok 

 hő (SZŰCS et al.2009) 

A csírázás folyamatára a legnagyobb hatást a víz mennyisége és minősége gyakorolja, 

mert a magban található tápanyagok kielégítik igényeit. A víz jelenléte a csírázás folyamatának 

kezdetében a legjelentősebb, ez indítja be a folyamatot. A csírás során megfigyelhetővé válik, 

hogy milyen hatást fejt ki az adott vízminta a növényre: serkentő vagy gátló. 

A mezőgazdaság által felhasznált víz minőségére a leggyakrabban maga a termelés 

minősége van negatív hatással. A modern gazdálkodás előszeretettel használ vegyszereket, 

aminek sajnálatos következménye az vízkészlet minőségének romlása, ami nem csak az emberek 

számára fontos. Állattenyészeteknél figyelembe kell venni, hogy a hús, tej, tojás minősége is 

romolhat, ha valamilyen veszélyes anyagból több kerül az állatok ivóvízében. A 

növénytermesztésnél a termés mennyiségének csökkenése és annak minőségi romlása figyelhető 

meg (www.kertlabor.shp.hu). 

A víz minőségének megállapítására különböző teszteket és vizsgálatokat végezhetünk el. Az 

egyik legismertebb a csíranövény- teszt, amely segítségével a víz hatását a fejlődés kezdeti 

szakaszában figyelhetjük meg. Ennek a vizsgálatnak azért van jelentősége, mert a különböző 

növényfajok különböző szennyező anyagok indikátoraként használhatóak. A mezőgazdaságban 

használt növényfajok esetében a területen leginkább használt növényeknél történő megfigyelés 
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és tiszta vízzel történő összehasonlítás segítségével egyértelműen megállítható, hogy a tesztelt 

vízminták milyen hatást gyakorolnak a csírázás folyamatára (FELFÖLDY, 1987). 

 

 

1.3 Az öntözővizek forrása és minőségükhöz támasztott követelmények 

 

Öntözésnek azt az agrotechnikai eljárást nevezzük, amikor különböző vízforrásokból származó 

öntővizet juttatunk ki a termőterületre, a növények vízellátásának javítása végett. Az öntözésnek 

egyre nagyobb jelentősége van az éghajlati változások szempontjából, így a felhasznált víz 

mennyisége is ennek tükrében változik. 

Öntözővízként használhatók a következő források: 

 ásott vagy fúrt kút 

 összegyűjtött esővíz 

 felszíni vizek 

 újrahasznosított szennyvizek 

Mindegyik felsorolt vízforrásnak megvannak a saját előnyei és hátrányai is. A 

leggyakoribb hátrányokat a költségek a jelentik: vezetékes vízhasználat, áram használat, 

szállítási költségek. 

A vezetékes ivóvíz minőségileg kielégíti a növények igényeit is, azonban ha más, nem 

bevizsgált forrásokból származó vízzel történik az öntözés, annak negatív hatásai lehetnek 

(www.tankonyvtar.hu). 

Az édesvízkészlet szennyeződéseivel kapcsolatban a szakemberek a következőket emelik 

ki: 

a) a vízi élőhelyek pusztulása 

b) a vizek szennyezése 

c) idegen fajok betelepítése 

Az édesvízkészlet szennyeződése globális probléma napjainkban. A települések esetében 

kiemelendő a nem megfelelő szennyvízkezelés, amivel a folyók és tavak vizei mellett a felszín 

alatti vizeket is terhelik. A kommunális szennyvíz mellet, óriási károkat okoz hazánkban is az 

ipari- és mezőgazdasági szennyvíz. A szennyeződések hatására a talajvíz mondhatni teljes 

mértékben el van szennyeződve, ivóvíznek csak a rétegvizek, parti szűrésű vizek és karsztvizek 

használhatóak többnyire (KERÉNYI,2003). 
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A felszín alatti és a felszíni vizekbe jutott káros komponensek sokfélék lehetnek. Ezeket az 

emissziókat biológiailag három csoportba sorolhatjuk: 

1. Szervetlen sók. 

A szervetlen sók a vizekbe bemosódó műtrágyák halobitásváltozást, illetve 

trofitásváltozást, az eutrofizációs folyamatok felgyorsulását okozzák.  

2. Bomlóképes szerves anyagok és mérgező anyagok. 

A bomlóképes szerves anyagok (fehérje, szénhidrát) tápanyagul szolgálnak a heterotróf 

élőlényeknek, amik a szervesanyag-termelés és lebontás egyensúlyát a lebontás irányába tolják 

el. A biológiai szennyvíztisztítás segítségével csak a biológiailag lebomlásra képes szerves 

anyagok távolíthatóak el. 

A mérgező anyagok olyan toxikus komponensek, melyek az ökoszisztéma élővilágát 

elpusztítják, vagy gátolják a vízben jelenlévő organizmusok élettevékenységét. 

3. Mikroszennyező komponensek. 

A mikroszennyező komponensekhez tartoznak azok az anyagok, melyek kis koncentráció 

esetén is kifejtik káros hatásukat (BODNÁR et al. 2006). 

Ahhoz hogy a vizet öntözésre használjuk a következő vízminőségi paramétereket kell 

figyelembe venni: 

 az öntözővíz sótartalma 

 szódát nem tartalmazhat 

 effektív Ca + Mg mennyisége 

 az öntözővíz relatív Na-tartalma 

 nátrium adszorpciós arány 

 magnézium % 

A sótartalmat a térfogategységben oldott só mennyiséggel (g/l) vagy az oldat fajlagos 

elektromos vezetőképességével szokás kifejezni. Mértékegysége lehet: mg/l, g/l, mS/cm, c mg/l 

= 640 EC (elektromos vezetőképesség). 

A sótartalomra nézve valamennyi ismert határérték azt a célt szolgálja, hogy az öntözővíz 

ne okozzon káros sófelhalmozódást a talajban. Ezért az öntözővíz megengedhető sótartalmára 

nem lehet általános érvényű szabályt megállapítani, mert azt befolyásolja a talaj vízáteresztő 

képessége, a csapadék mennyisége, az öntözési mód, a növény sótűrése stb. 

Megállapították, hogy ha az öntözővíz sótartalma kisebb, mint 500 mg/l (EC <0,78 

mS/cm), akkor általában nem növekszik számottevően az öntözött talaj sókészlete. 
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Környezeti változás (töményedés, hígulás, pH-emelkedés) hatására a nagy karbonát-

hidrokarbonát tartalmú vizekből a Ca- és Mg-ionok egy része kicsapódik, így megnő az oldatban 

a Na-ionok részaránya, ezáltal szikesítő hatású lesz a víz. 

A fenolftalein lúgosság a szabad szóda (Na2CO3) jelenlétére utal. A jó minőségű 

öntözővíz szabad szódát egyáltalán nem tartalmazhat, fenolftalein lúgosságot nem mutathat. 

A szódaegyenérték (SzE) megmutatja, hogy az öntözővízben mennyi a Na ionnal 

egyensúlyban lévő hidrokarbonát és karbonát mennyisége (NaHCO3 + Na2CO3), miután a Ca- és 

Mg-ionok annak egy részét már kicsapták karbonát ion formában. 

Az öntözővíz kation összetétele akkor kedvező, ha kevés Na-iont tartalmaz. A víz 

szikesítő hatása szempontjából azonban nem a Na-ionok abszolút mennyisége, hanem a többi 

kationhoz viszonyított részaránya a döntő. Ha a nátrium hidrokarbonáttal tart egyensúlyt a Na% 

értéke 35% lehet. Ha más anionokkal van egyensúlyban a Na% maximális értéke 40 – 45% lehet. 

Ha a Mg %, amelyet a Ca és a Mg együttes mennyiségének %-ában adunk meg nagyobb 

40 – 50%-nál a víz nem használható öntözővíznek. 

Leggyakrabban a várható szikesítő hatást a Na % és a nátrium adszorpciós arány (SAR) 

fejezi ki. 

Az mezőgazdaság által öntözésre használt vizek csoportosítása: 

I. csoportba a minden esetben felhasználható öntözővíz került, melynek só koncentrációja 

kisebb, mint 500 mg/l (EC <0,78 mS/cm), és a SAR <2. A megengedhető, Na % a sótartalomtól 

függ. A csoporton belül 2 alcsoportot különített el, a kiváló minőségű vizekre a SAR <1 

jellemző; 

II. csoportba a csak bizonyos jó vízálló szerkezetű talajokon használható vagy kémiai 

javítás esetleg hígítás után alkalmas vizek kerültek; 

III. csoport a javítás után is csak egyes talajokon használható vizeket foglalja össze; 

IV. csoport vizei javítás után sem használhatók a nagy sótartalom vagy a magas 

nátriumtartalom miatt (KÁTAI- SÁNDOR, 2009). 

 

 

1.3.1 A szennyvizek hasznosításának lehetőségei 

 

Szennyvíznek tekinthető minden olyan víz, amely a környezetre nézve káros anyagokat 

tartalmaz. A szennyvíz egyik legfőbb forrása napjainkban a lakosság (1. táblázat). A kommunális 

szennyvíz összetétele változó, sok komponenst tartalmaz, ezért a tisztítása is bonyolultabb. Ezek 

a szennyvizek mikroorganizmusoknak adnak otthont, illetve kémiai összetételüknél fogva 
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elősegítik azok elszaporodását, tápanyaggal való ellátását. Az ipari szennyvizek ezzel szemben 

nem tartalmaznak a legtöbb esetben élő szervezeteket. 

 

1. táblázat 

A lakossági szennyvíz forrásai 

A lakossági szennyvíz komponensei 
Fajlagos kibocsátás 

(dm3/ fő*nap) 

Edények mosogatása 3-10 

Vizelet és széklet, 1-3 

Toalet öblítővíz, WC 10-30 

Tisztálkodás és mosdás vizei 5-50 

Mosás, fürdés és zuhanyzás szennyvizei 5-150 

(KOPPE et al. 1999) 

 

Az európai emberek vízfogyasztása eléri a napi 200 litert, a kevésbé fejlett országokban 

alacsonyabb ez az érték, illetve a kisebb falvak és települések lakosai jóval kevesebb vizet 

használnak (KÁRPÁTI, 2002). 

A száraz éghajlatú területeken a szennyvizek öntözésre történő használata már évek óta 

működik, viszont kiemelendő, hogy az előírt szabályok betartása mellett engedélyezett. A 

legfontosabb, hogy az emberi egészségre ne fejtsen ki káros hatást, illetve ne károsítsa a talaj 

minőségét sem. 

A szennyvizek oldott és szuszpendált, szerves és szervetlen anyagokat tartalmaznak, 

használatuk lehetőségét a WHO szabályozza. Az öntözésre használandó szennyvizeknek nem 

tartalmaznak ennek megfelelően toxikus anyagot, nem tesznek kárt az öntözőrendszerben, nem 

árasztanak kellemetlen szagot, nem terhelhetik a talajt. 

A negatívumokkal szemben mégis kiemelendő, hogy a megfelelő összetételű szennyvízzel 

történő öntözés növeli a tápanyagtartalmat és elősegíti a növények megfelelő ütemben történő 

növekedését (REGŐSNÉ KNOSKA, 2002). 
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1.4 A biológiai vízminőség és vízminőségi osztályok 

 

A biológiai vízminőség fogalmát Felföldy Lajos, 1974-ben vezette be. A biológiai vízminőség 

meghatározása három nagy csoportba osztható: 

1. a környezeti tényezők fizikai és kémiai vizsgálata, 

2. a vízben található élőlényállomány minőségi és mennyiségi analízise, 

3. a vizsgálandó vízmintában tartott élőlények viselkedésének élettani vagy teszt 

módszerekkel történő megfigyelése (FELFÖLDY, 1984). 

Biológiai vízminőségnek nevezzük a víz azon tulajdonságainak összességét, amelyek a 

vízi ökoszisztémák életében jelen vannak és fenntartják azt. Fontos, hogy bármilyen emberi 

beavatkozás óriási változásokat okozhat ezekben az ökoszisztémákban, a káros anyagok hatására 

ezek az ökoszisztémák alkalmazkodnak, élővilágukon változtatnak, amely az ember 

szempontjából akár kedvezőtlen is lehet. A biológiai vízminőség jelenségei, változásai és 

mutatószámai négy tulajdonságba csoportosíthatók: 

1. Halobitás – a víz biológiai szempontjából fontos szervetlen kémiai tulajdonságait 

foglalja magába. A halobitást a vízgyűjtő terület és a meder összetétele határozza meg, ha a víz 

halobitását mesterséges bevezetéssel megváltoztatják, a benne élő szervezetek mennyiségét és 

összetételét. A halobitás kémiai módszerekkel mérhető, hatással van a vízkezelésre. 

2. Trofitás – a vízi ökoszisztéma elsődleges szervesanyag-termelésének mértéke, melynek 

alapja a fotoszintézis. Kiemelkedő szerepe van a tápanyagok jelenlétének, mert ha a növényi sejt 

felépítéséhez szükséges anyagok közül akár egy is hiányzik, gátló tényezőként fog hatni. 

Legtöbbször a foszfor tekinthető minimumfaktornak, ezért a szennyvízzel történő bevezetés 

során elburjánzanak a vízi növények. A trofitás fokának meghatározásához a vízben élő algák 

számát és klorofill tartalmukat mérik. 

3. Szaprobitás – a vízben található holt szerves anyagok lebomlásának mértéket értjük 

alatta, amely a heterotróf vízi szervezetek számára táplálékul alkalmas, nem mérgező és 

hozzáférhető szerves anyagok mennyiségétől függ. A szaprobitást fokozhatják emberi 

tevékenység. A szaprobitás mértékét az élővilág faji összetételének mikroszkópos vizsgálatával 

és kémiai módszerrel határozhatjuk meg. A szaprobitás növekedésével a fajok száma csökken, 

míg az egyedszám növekszik. 

4. Toxicitás – a víz mérgezőképességét értjük alatta. A mérgező anyagok jelenléte zavarja 

a vízi élőlények életműködését, veszélyeztetik az életképességet, akadályozzák az öntisztulást, 

korlátozzák az ivóvízként való felhasználást. Bizonyos mennyiségben természetesen is 

keletkeznek mérgek a vizekben (kékalgák toxinja, bomlástermékek: kén-hidrogén, ammónia), de 
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a legnagyobb mennyiségű méreg a negatív emberi tevékenység hatására kerül be a vizekbe. A 

toxicitás mérésére biológiai tesztmódszert alkalmaznak, mértékét azzal a hígítással jellemzik, 

amelynél adott idő alatt az élőlények fele életben marad. 

A halobitás, trofitás, szaprobitás és toxicitás egymástól elválaszthatatlan, közöttük szoros 

összefüggés figyelhető meg. A magas szervesanyag-tartalmú vizekben a heterotróf élőlények 

igyekszenek elbontani azt, ezáltal növekszik a szervetlen anyagok koncentrációja, így a magas 

szaprobitás mellett növekszik a trofitás is. A feldúsult tápanyag miatt több alga-szervesanyag 

keletkezik, a rajtuk élő mikroorganizmusok nagy mennyiségű oxigént fogyasztanak, ennek 

következtében sok élőlény elpusztul, vagy eltűnik arról a területről és a redukáló környezetben 

bomlástermékek keletkeznek, melyek növelik a toxicitást. 

A biológiai szennyvíztisztítókban a szerves anyagokat lebontják, viszont a hagyományos 

szennyvíztisztítás mechanikai és biológiai fokozatai az oldott szervetlen tápanyagtartalmat nem 

csökkenti. Folyóknál ez nem jelent veszélyt, de a tavak esetében elindul az eutrofizálódás, amely 

a tavak feltöltődésnek rohamos elősegíti. A harmadik tisztítási fokozat egyik feladata az, hogy 

csökkentse a szennyvizek szervetlen tápanyagtartalmát (MOSER- PÁLMAI, 1992). 

A vízminősítés a felhasználás igényit kielégítő integrált követelményrendszer alapján 

történik. A minősítés kiválasztott komponensek kívánt és tűrhető határértékei alapján történik. 

Az integrált komponensrendszer szerint a felszíni vizek öt osztályba sorolhatók: 

I. osztály: kiváló víz. Nem tartalmaz szennyező anyagokat, tiszta, természetes állapotú, az 

oldott anyag- tartalom kevés, az oxigéntelítettség közel teljes, a tápanyagtartalom csekély és 

baktériumokat gyakorlatilag nem tartalmaz. 

II. osztály: jó víz. Külső szennyező anyagokat és biológiailag hasznosítható tápanyagokat 

kismértékben tartalmaz, mezotróf jellegű víz. 

III. osztály: tűrhető víz. Mérsékelten szennyezett víz, melyben a szerves és szervetlen 

anyagok és a biológiailag hasznosítható tápanyagok előidézhetik az eutrofizációt. Tartalmazhat 

szennyvízbaktériumokat is. 

IV. osztály: szennyezett víz. Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal és 

szennyvízzel terhelt, biológiailag hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás 

tág határok között mozog. Különböző baktériumok találhatók benne, jellemző a zavaros, változó 

színű víz és előfordul a vízvirágzás. 

V. osztály: erősen szennyezett víz. Szerves és szervetlen anyagokat tartalmaz, 

szennyvízzel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. Szennyvízbaktérium- tartalma csaknem a 

nyers szennyvízével egyenlő. A káros anyagok és az oxigénhiány korlátozzák az életfeltételeket. 

A víz nem átlátszó, zavaros, bűzös. 
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A kiválasztott komponenseket a vízminőségi térképen fel kell tüntetni, melyen a vízminőségi 

osztályokat a vízfolyás jellemző vízhozamától függő szélességi sávon belül színekkel jelölnek, 

továbbá feltüntetik a vízminőség-változását. 

A felszín alatti vizek minőségi jellemzésének alapjait a makrokomponensek (Na+, K+, 

Ca2+, Mg2+ kationok, Cl-, HCO3
-, SO4

2-, NO3
- anionok) arányának, továbbá az oldott sótartalom 

és a hőmérséklet meghatározása adja. 

Az osztályba sorolást a legkedvezőtlenebb vízminőségi jellemző szabja meg. A tényleges 

ivóvízellátásra használt víz minőségét az országos szabvány előírásai szerint sorolják be 

(BODNÁR et al. 2006). 

 

 

1.5 Veszélyeztetett vizeink 

 

A fentiekből is jól láthatjuk, hogy vízkészleteink az emberi beavatkozás hatására (ipar, 

kommunális szennyezés, mezőgazdaság) minőségi romláson mennek keresztül. 

A felszíni vizek legnagyobb felhasználója és egyben legnagyobb szennyezője az ipar. A 

legjelentősebb vízszennyező iparágak a villamosenergia-ipar, a kohászat, a gépipar, a vegyipar 

és a könnyűipar. Az ipari szennyeződés elsősorban pontszerű forrásokból (pl. egy-egy 

gyártelepről) kerül a folyókba és tavakba. Sajátos szennyezést – hőszennyezést – okoznak a nagy 

hűtővízigényük miatt folyók mellé telepített atom- és hőerőművek. Az erőművekből 

visszajuttatott és közben felmelegedett hűtővíz káros mértékben megemelheti a folyó 

vízhőmérsékletét.  

A felszín alatti vizeink a legfontosabb ivóvíztartalékok. Szennyeződése két okból is 

veszélyes. Egyrészt nincs annyira szem előtt, mint pl. a folyók elszennyeződése, és emiatt 

hajlamosak vagyunk elfeledkezni róla, másrészt, mivel a felszín alatti vizek nem érintkeznek a 

levegő oxigénjével, az öntisztulási folyamat lassúbb, ugyanis a szerves szennyeződés 

lebontásához oxigénre lenne szükség. A felszínről bejutó szennyeződés elsősorban a talajvizet 

veszélyezteti. A szennyeződések között a talajba vezetett háztartási szennyvíz, a hulladéklerakó 

helyekről beszivárgó vegyi anyagok és a mezőgazdaságból származó műtrágyák, növényvédő 

szerek egyaránt megtalálhatóak. Különösen veszélyes a nitrát szennyeződés, ami a talajvizeket 

ivásra alkalmatlanná teszi. A rétegvizek, az ihatatlanná vált talajvíz helyett, egyre fontosabb 

szerepet játszanak az ivóvízellátásban. A mélyebben fekvő rétegvizekben a szennyeződés jóval 

lassabban jelenik meg. Másként fogalmazva viszont azt mondhatjuk: a ma bejutó 

szennyeződéssel a következő évszázadok artézi vizeit szennyezzük el. A karsztvizeket a 
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természetes vízutánpótlásuk mértékét meghaladó kiszivattyúzás sodorhatja veszélybe. Miközben 

a lejtős területre hulló csapadék – a növényborítás függvényében – leöblíti a felszínt, a 

csapadékvíz talajszemcséket is magával ragad. A talajerózió elsősorban azokon a területeken 

pusztít, ahol az ember az eredeti növénytakarót megbolygatta, kiirtotta. A talajpusztulás azért is 

veszélyes, mert elsősorban a talajok humuszban leggazdagabb felső rétegét tarolja le, és így a 

talaj termőképessége folyamatosan romlik. A növények a műtrágyát is a humusz közvetítésével 

hasznosítják. Ha a talajerózió révén csökken a humuszos réteg vastagsága, a talajba juttatott 

műtrágyák, növényvédő szerek hatóanyagainak csak egy részét hasznosítják a növények, a 

maradék hosszú hónapokon át visszamarad a talajban, illetve onnan távozva a felszín alatti és a 

felszíni vizekbe szivárog azokat szennyezve. A savas esők hatása is a talajon keresztül 

érvényesül. A talaj savanyodása vezet ugyanis az erdők pusztulásához, amely folyamat a 

talajeróziónak kedvez (www.enfo.agt.bme.hu). 
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II. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 

 

A szakdolgozat kutatási helyszíne szülőfalum, Szernye (1. ábra). A község ukrán neve Серне 

(Szerne), korábban pedig a Рівне (Rivne) nevet viselte. A település Ukrajnában, Kárpátalján, a 

Munkácsi járásban található. A 2001-es népszámlálási adatok szerint lakossága 2152 fő. 

Túlnyomó többsége a lakosoknak magyar nemzetiségű. Pozíciója Ukrajna térképén a következő: 

é. sz. 48021’59”, k. h 22027’06”. Tengerszint feletti magassága átlagosan 104 m. Területe 3206 

km2 (adatközlő: KÖDÖBÖCZ, 2014). 

 

 

1. ábra Szernye műholdas képe (Google Earth) 

 

A kiválasztott csíranövény-teszt segítségével a település területén begyűjtött vízminták 

hatását vizsgáljuk a növényi magok csírázására vonatkozóan. A csíranövény-teszt kidolgozója 

Felföldy Lajos, de számos esetben módosításra, kiegészítésre került sor egy-egy kutatásnak 

megfelelően. A mi esetünkben a csíráztatást nem csupán az általánosan alkalmazott fehér 

mustármagon (Sinapis alba) végeztük el, hanem fejes salátán (Lactuca sativa) és kukoricán (Zea 

mays sp.) is. 
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Alkalmazott eszközök és anyagok: Sinapis alba, Lactuca sativa és Zea mays sp. magok, melyek 

csírázóképessége megfelelő (>90 %), steril Petri-csészék, minimum 2 cm3-es pipetta, szűrőpapír, 

felcímkézett és 24 órán belül felhasznált vízminták, desztillált víz, szűrő, hőmérő, vonalzó. Az 

adatokat a Microsoft Office Exel 2013-as verziójával elemeztük. 

 

 

2.1 A fehér mustármag (Sinapis alba) jellemzése 

 

A fehér mustármag értékes gyógy- és fűszernövényünk, őshazája a Földközi-tenger medencéje, 

de már az ókorban elterjedt Európában. 

Az egyéves, lágyszárú növény 40-80 cm nagyságúra nőhet. Szárnyasan szeldelt levelei 

szórt állásban helyezkednek el. A szár csúcsán kialakuló virágok és a belőlük fejlődő termések 

sátorozó fürtben csoportosulnak. 

A számunkra értékes világos sárgásbarna színű magjai 2-2,5 mm átmérőjűek, felületük 

finoman pontozott. Egy-egy becőben 3-6 mag található. A mag külső felületét nyálkaepidermisz 

borítja, amelynek a csírázás megindulásában nagy szerepe van. Magjából készülhet olaj és 

gyógyszer. A szennyezőanyagok széles skálájára érzékeny, így alkalmas a csíranövény-teszt 

elvégzésére. 

 

 

2. ábra Fehér mustármag (www.hirpub.hu) 
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Rendszertani besorolás: 

Ország: Növények (Plantae) 

Csoport: Szövetes növények (Spermatophyta) 

Törzs: Zárvatermők (Magnoliophyta) 

Osztály: Kétszikűek (Magnoliopsida) 

Rend: Keresztesvirágúak (Brassicales) 

Család: Kápozstafélék (Brassicaceae) 

Nemzettség: Sinapis és Brassica 

(TÓTH, 2010) 

 

 

3. ábra Fehér mustár (Sinapis alba) jellemzői 

(www.kinai-medicina.tienshoni.hu) 
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2.2 A fejes saláta (Lactuca sativa) jellemzése 

 

Az ókorban ismert és széles körben fogyasztott fejes saláta napjainkban is táplálkozásunk része: 

a fogyasztásra kerülő zöldségfélék 5-10 %-át teszi ki. A fejes saláta ásványianyag-tartalma nagy, 

különösen mészből, vasból és foszforból található benne jelentősebb mennyiség. A növénnyel 

kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a fejes saláta hajlamos az emberi szervezet számára 

káros nitrát felhalmozására. A köztudatban ezt kizárólag a helytelen nitrogén-műtrágyázásnak 

tulajdonítják, pedig ebben a folyamatban számos egyéb környezeti tényező is fontos szerepet 

játszik, mint például a fény vagy a hőmérséklet. 

Termése apró, bóbitás kaszat, színe fajtától függően világos vagy egészen sötét. A mag 

ezermagtömege 0,8–1,2 g. Csírázóképességét 4–5 évig tartja meg. A kevésbé vízigényes 

zöldségfajokhoz soroljuk. 

Fejlett főgyökerén rövid idő alatt erős, lefelé hatoló oldalgyökerek nőnek, így a 

viszonylag kis növény gyenge víz- és tápanyag-ellátottságú talajon is jól fejlődik. Gyökere a 

szaporítás módjától függően (állandó helyre vetés, tűzdelés) eltérően fejlődik. A háborítatlanul 

fejlődő gyökérből hosszú, 1 m-es vagy még annál is hosszabb karógyökér alakul ki, amellyel 

száraz éghajlati viszonyok között is fel tudja venni a szükséges nedvességet. 

A levelek szerkezetileg vastagok, húsosak. A levelek színe világos- és sötétzöld lehet. A 

levéllemez megnyúlt, fajtától függően hullámos. 

A szár végén, a fészekpikkelyek által alkotott fészekben sűrűn egymás mellett találhatók 

a sárga nyelves virágok. Virágzata buga, a virágok szerkezeti felépítésére az 5-ös szám jellemző. 
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4. ábra Fejes saláta (Lactuca sativa) 

(www.meteoklinika.hu) 

 

Rendszertani besorolás: 

Ország: Növények (Plantae) 

Törzs: Zárvatermők (Magnoliophyta) 

Osztály: Valódi kétszikűek (Eudicots) 

Rend: Fészkesvirágzatúak (Asterales) 

Család: Őszirózsafélék (Asteraceae) 

Nemzetség: Lactuca 

(www.tankonyvtar.hu) 

A fejes saláta magját sok esetben alkalmazzák toxikológiai hatások kimutatására, ennek 

fényében, mivel a kutatott területen is előforduló fajtáról beszélünk, mi is alkalmaztuk a 

felméréshez. 
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5. ábra Fejes saláta mag (Saját felvétel) 

 

 

2.3 A kukorica (Zea mays sp.) jellemzése 

 

A pázsitfüvek gazdasági szempontból a legfontosabb növénycsalád, így a kukorica is. A 

kukorica váltivarú, egylaki növény. A hímvirágzatot címernek nevezzük, lazán elágazó fürtös 

füzér vagy bugavirágzata van, amely a növény csúcsán helyezkedik el, kialakulása lezárja a szár 

további növekedését. 

A pázsitfűfélékre általánosan jellemzően a kukoricának is bojtos gyökérzete van, azonban 

a kalászos gabonákhoz képest részben eltérő. A másodlagos gyökérrendszer nagy jelentőségű a 

kukorica víz - és tápanyagfelvételében, az elsődleges gyökérnek alárendelt a szerepe. A 

gyökértömeg legnagyobb részét a járulékos gyökérzet adja. 

A kukorica gyökérzete rendkívül jól képes regenerálódni sérülések után. A szár belül 

teljes hosszában bélszövettel kitöltött, ezért tömör, vastagsága 3-6 cm, magassága 60-350 cm 

közé tehető. A szárcsomók (nóduszok) jól láthatóan szártagokra (internódiumok) tagolják. Az 

internódiumok száma fajtánként változó, általában 10 és 24 között van, ezek egy része a talajban 

található. 

A kalászos gabonáktól eltérően a száron, a levélhüvelyek alatt, a szárcsomóknál, 

oldalrügyeket találunk egészen a női virágzat magasságáig. Ezekből az oldalrügyekből 

oldalhajtások képződhetnek, illetve oldalrügyből fejlődik a női virágzat is. 

A levelek a szárcsomókból indulnak, így számuk a föld feletti nóduszok számával 

egyenlő. A száron átellenesen helyezkednek el, bár nem minden esetben szabályosan. A kukorica 

levele három részből áll, a levélhüvely szorosan körülöleli a szárat, jelentős szerepe van annak 

szilárdításában és védelmében. A levéllemez 5-15 cm széles, hossza 30-100 cm, a széle általában 
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szőrözött. A pázsitfüvekre jellemzően párhuzamos erezete van, de a közepén egy jól fejlett 

világos színű középér húzódik végig, mely a fonákon kidomborodik. 

A főtengely végén, illetve az oldalágakon párosával sorokba rendeződve találhatók a 

kalászkák. A virágokat két kalászkapelyva takarja. 

 

 

6. ábra Kukorica (Zea mays) 

(www.tankonyvtar.hu) 

 

A termős virágzat rövid szártagú oldalhajtáson kialakult torzsavirágzat. Az oldalhajtás 

sűrűn álló szárcsomóiból buroklevelek erednek, melyek beborítják, védik a virágzatot. A 

virágzati tengely (csutka) erősen megvastagodott, elfásodik, rajta szabályos páros sorokba 

rendeződve helyezkednek el a kalászkák. A sorok száma 8-24 közé tehető, ritkán páratlan is 

lehet. 

A kukorica termése szemtermés, a maghéj a terméshéjjal összenőtt. Alakja lehet 

gömbölyded, hosszúkás, sokszor lapított. Színét a három rétegű terméshéj határozza meg, lehet 

fehér, sárga, barna, vörös, ezek átmenetei, esetleg tarka. Mérete igen széles határok között 

változhat, az ezermagtömege 35-1000 g lehet, de a ma termesztett hibrideké általában 250-450 g. 
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7. ábra Kukorica mag 

(www. pesca.hu) 

 

Rendszertani besorolás: 

Ország: Növények (Plantae) 

Törzs: Zárvatermők (Magnoliophyta) 

Osztály: Egyszikűek (Liliopsida) 

Rend: Perjevirágúak (Poales) 

Család: Perjefélék (Poaceae) 

Nemzetség: Zea 

(www.agr.unideb.hu) 

 

 

2.4 A csíranövény-teszt alkalmazása 

 

A csíranövény-teszt egy széleskörűen alkalmazott, kis költségű eljárás, amely segítségével 

különböző vízminták biológiai vízminősítését végezhetjük. Általában fehér mustármag (Sinapis 

alba) a tesztnövény, de a kutatás jellegétől és céljától függően bővíthető. 

A csíranövény-teszt során a steril Petri-csészéket méretre vágott szűrőpapírral láttuk el, 

majd a teszteléshez használt magokat egyenletesen eloszlattuk a területen, ezt követően 2 cm3 

vizet csepegtettem a vízmintákból a felületre. A vízminták mindegyikét tesztelés alá vetettük a 

megnevezett magokkal. A kontroll minta esetében ugyanezt a folyamatot végrehajtjuk begyűjtött 
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vízminta helyett desztillált vízzel. A mintákat 72 óráig 21 oC-on, sötétben csíráztattuk, majd a 

kicsírázott magok hosszát egyenként lemértük. A legkisebb három értéket figyelmen kívül kell 

hagynunk minden minta esetében. A kapott értékeket átlagoltuk. Az átlagok és a kontroll minta 

értékeinek arányát véve ki tudjuk fejezni a vízminták hatását a növényekre a megadott táblázat 

segítségével. A minősítési kulcsot a 2. táblázat tartalmazza. 

 

2. táblázat 

A csíranövény- teszthez használt minősítési kulcs 

A gyökerek átlagos hossza kontroll %-ban 

megadva 
Minősítés 

0- 5 igen mérgező 

6- 50 mérgező 

51- 90 kissé mérgező 

91- 120 nem mérgező 

>120 serkentő 

(FELFÖLDY, 1987) 

 

A módszer segítségével következtetni lehet az adott terület vizeinek biológiai állapotára, 

illetve jelen esetben a felhasználhatóságra is. 
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III. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Szernye területén három típusba sorolható vízmintákat gyűjtöttem be: kútvíz, felszíni víz és 

szennyvíz. Minden esetben 5 vízmintát gyűjtöttem be és ezeket 24 órán belül tesztelés alá 

vetettem. Minden Petri-csészében 13 magot egyenletese elosztva helyeztem el. A vizsgált kutak 

mélysége csupán 6-8 m közé esett. A felszíni vízminták begyűjtési helyen a vízmélység nem 

haladta meg az 1 m-t, szennyvizeknél kommunális és mezőgazdasági szennyvizek begyűjtésére 

került sor. A vízminták begyűjtési helyét a 8. ábra tartalmazza. 

 

 

8. ábra A begyűjtött mintavételi pontok elhelyezkedése a községen belül 

(Google Earth) 

 

A mintavételi pontok megnevezését és koordinátáit a 3 táblázat foglalja össze. 

 

3. táblázat 

A mintavételi pontok megnevezése és koordinátái 

A mintavételi pont 

megnevezése 

A mintavételi pont 

GPS koordinátája 

Kútvizek 

K01 
N 48o21.694’ 

E 022o27.518’ 

K02 N 48o21.700’ 
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E 022o27.517’ 

K03 
N 48o21.704’ 

E 022o26.911’ 

K04 
N 48o21.862’ 

E 022o27.535’ 

K05 
N 48o21.871’ 

E 022o26.924’ 

Felszíni vizek 

F01 
N 48o22.016’ 

E 022o27.565’ 

F02 
N 48o22.073’ 

E 022o27.443’ 

F03 
N 48o21.980’ 

E 022o27.068’ 

F04 
N 048o21.958’ 

E 022o26.174’ 

F05 
N 48o21.501’ 

E 022o25.953’ 

Szennyvizek 

Sz01 
N 48o21.694’ 

E 022o27.515’ 

Sz02 
N 48o21.797’ 

E 022o27.517’ 

Sz03 
N 48o21.792’ 

E 022o27.144’ 

Sz04 
N 48o21.869’ 

E 022o26.920’ 

Sz05 
N 48o21.870’ 

E 022o26.915’ 
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3.1 A csíranövény-teszt eredményei kútvizek esetében 

 

A begyűjtött vízminták mindegyikét teszteltem fehér mustármag (Sinapis alba), fejes saláta 

(Lactuca sativa) és kukorica (Zea mays sp.) magokon. 

A 9. ábrán láthatunk néhány Petri-csészében kicsíráztatott magokat a mérések közben. 

 

 

9. ábra Kicsírázott magok (Saját felvétel) 

 

A felszíni vizek kapcsán a következő diagramok segítségével szemléltem a kapott 

értékeket. A fehér mustármag csíráztatása során kapott értékeket a 10. ábra tartalmazza a 

kútvizek esetében. 
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10. ábra A fehér mustármag (Sinapis alba) csíranövény-teszt eredményei kútvizeknél 

 

A Felfödy által kidolgozott minősítés szerint a vízminták hatását a növényei magok 

csírázására a 4. táblázat foglalja össze. 

 

4. táblázat 

A kútvizek csíranövény-teszt eredménye fehér mustrámaggal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

K01 mérgező 

K02 mérgező 

K03 mérgező 

K04 mérgező 

K05 kissé mérgező 

 

A kútvizek fehér mustármaggal törénő tesztelése során rendkívül negatív eredményeket 

kaptunk. A 10. ábrán is jól látható, hogy a kontroll desztillált vízhez viszonyítva mindegyik 

vízminta gátló, illete valamilyen szinten mérgező hatást fejtett ki a csírázó magokra. 

A salátával történő csíráztatás eredményeit a 11. ábrán láthatjuk. 
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11. ábra A fejes saláta (Lactuca sativa) csíranövény-teszt eredményei kútvizeknél 

 

A vízminták hatását a salátamagokra az 5. táblázatban foglaltuk össze. 

 

5. táblázat 

A kútvizek csíranövény-teszt eredménye fejes saláta magokkal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

K01 mérgező 

K02 mérgező 

K03 mérgező 

K04 nem mérgező 

K05 nem mérgező 

 

A vízminták hatása a fejes salátamagokra kedvezőbbek voltak, mint a mustármagok 

esetében, a K04 és K05-ös vízminták hatása ebben az eseben már nem volt mérgező. Ez azzal 

magyarázható, hogy a fejes salátamagok kevésbé érzékenyek a toxikus hatásokra, de a legtöbb 

esetben a hasonló eredményeket produkálnak az általánosságban alkalmazásra kerülő 

mustármagokkal. 
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A kukoricával végzett csíranövény-teszt eredményeit diagram formájában a 12. ábra tartalmazza. 

 

 

12. ábra A kukorica (Zea mays sp.) csíranövény-teszt eredményei kútvizeknél 

 

A kapott értékek szerint a kukoricamagok csírázására gátló és mérgező hatást fejtettek ki 

a vízminták. A minősítés a 6. táblázatban látható. 

 

6. táblázat 

A kútvizek csíranövény-teszt eredménye kukorica magokkal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

K01 mérgező 

K02 mérgező 

K03 mérgező 

K04 mérgező 

K05 mérgező 

 

A kontorll desztillát víz értékeihez viszonyítva mindegyik vízminta mérgező hatást fejt ki 

a kukorica csírázásra. 
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3.2 A csíranövény-teszt eredményei felszíni vizek esetében 

 

Az 5 begyűjtött vízmintára vonatkozólag a kútvizekkel megegyezően mindhárom növényi magra 

vonatkozólag történt a vizsgálat. A begyűjtést követően a helyszínen a vízminta szűrésére került 

sor. A mustármaggal végzett csíranövény-teszt eredményeit a 13. ábrán láthatjuk. 

 

 

13. ábra A fehér mustármag (Sinapis alba) csíranövény-teszt eredményei 

felszíni vizeknél 

 

A kapott értékekből jól látható, hogy a legtöbb esetben a felszíni vizminták serkentő 

hatást fejtettek ki a csírázási folyamatra. A minősítést a 7. táblázat tartalmazza. 
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7. táblázat 

A felszíni vizek csíranövény-teszt eredménye fehér mustármaggal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

F01 mérgező 

F02 serkentő 

F03 serkentő 

F04 serkentő 

F05 serkentő 

 

A serkentő hátást megléte a magas szervesanyag tartalomra utal, illetve az is közrejátszik 

az értékeknél, hogy a begyűjtési hely közvetlen közelében aktív mezőgazdasági munkálatok 

folynak, ahol igen gyakori a műtrágyák használata. 

A fejes saláta magok csírázásból kapott eredményeket a 14. ábrán láthatjuk. 

 

 

14. ábra A fejes saláta (Lactuca sativa) csíranövény-teszt eredményei felszíni vizeknél 

 

A fejes salátamagok csírázásánál változó értékeket kaptunk: 3 esetben serkentő, 2 esetben 

gátló hatás volt megfigyelhető (8. táblázat). 
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8. táblázat 

A felszíni vizek csíranövény-teszt eredménye fejes saláta magokkal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

F01 igen mérgező 

F02 igen mérgező 

F03 serkentő 

F04 serkentő 

F05 serkentő 

 

Az F1-es és F2-es vízminták esetében nem volt megfigyelhető a csírás folyamata, amely 

a módszerben leírtak szerint a mérgező hatásra vezethető vissza. Az F3, F4 és F5 vízminták 

serkentő hatása a magas szervesaanyag tartalomra vezethető vissza, ugyanakkor az sem mellékes 

tényező, hogy a vizsgált terülten aktív mezőgazdasági tevékenységek folynak, így műtrágya is 

bemosódhat a vízkészletbe, ami felgyorsítja a csírásázsi folyamatot. 

A kukoricamagokon végzett mérések szerint mindegyik vízminta mérgező hatású (15. 

ábra). 

 

 

15. ábra A kukorica (Zea mays sp.) csíranövény-teszt eredményei felszíni vizeknél 
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A kapott eredmények minősítése összefoglalva a 9. táblázatban található. 

9. táblázat 

A felszíni vizek csíranövény-teszt eredménye kukorica magokkal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

F01 mérgező 

F02 mérgező 

F03 mérgező 

F04 mérgező 

F05 mérgező 

 

A kukoricán végzett mérések eltérőek voltak a mustármaggal és a salátamaggal történő 

vizsgálattal szemben. AZ eredmények jól szemléltik, hogy a különböző magok más-más 

komponensekkel szembe érzékenyek. 

 

 

3.3 A csíranövény-teszt eredményei szennyvizek esetében 

 

A község területén nincs kommunális szennyvízelvezetés, sem kommunális szennyvízkezelés. 

Az összegyűlt szennyvizeket- legyen az mezőgazdasági vagy háztartási- szennyvízgyűjtő 

gödrökbe engedik. A szennyvíz egy része felszívódik, de a gödrög öregedésével ez a folyamat 

leáll, így a szennyvizeket a szántóföldekre, kertekbe engedik. A méreganyagok és a magas 

szervesanyag tartalom lehet serkentő, de idővel erősen gátló hatású a növényekre, nem beszélve 

az egészségügyi hatásokról. A szennyvizek begyűjtésénél szempont volt, hogy a kútvizekkel 

megegyező haztartásokból származzanak, mivel így összehasonlítható a kútvíz és a szennyvíz 

hatása az egyes magaok csírázására vonatkozólag. 

A szennyvizek forrására vonatkozó jelleget a 10. táblázatban foglaltam össze. 
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10. táblázat 

A begyűjtésre került szennyvizek jellege 

Vízminta megnevezése Jelleg 

Sz01 Háztartási szennyvíz 

Sz02 Mezőgazdasági szennyvíz 

Sz03 Mezőgazdasági szennyvíz 

Sz04 Háztartási szennyvíz 

Sz05 Mezőgazdasági szennyvíz 

 

A fehér mustármag csírázából eredő eredményeket a 16. ábra foglalja magába. 

 

 

16. ábra A fehér mustármag (Sinapis alba) csíranövény-teszt eredményei szennyvizeknél 

 

A kapott értékekből láthatjuk, hogy két esetben a mezőgazdasági szennyvizeknél nem 

volt megfigyelhető csírázás, tehát mérgező hatás figyelhető meg. A minősítés összefoglalva a 11. 

táblázatban található. 
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11. táblázat 

A szennyvizek csíranövény-teszt eredménye fehér mustármaggal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

Sz01 serkentő 

Sz02 serkentő 

Sz03 igen mérgező 

Sz04 serkentő 

Sz05 igen mérgező 

 

Két háztartási szennyvíz és egy mezőgazdasági szennyvíz esetén állapítottunk meg 

serkentő hatást. A serkentő vay gátló hatás kialakulását a vízminta vegyi összetétel határozza 

meg. Minden bizonnyal az egyik fő komponens a szervesanyag-tartalom, illetve nem 

hanyagolható a megemelkedett nitrát tartalom feltételezett jelenléte sem. A szennyvizekben jelen 

lévő mikroorganizmusok különböző bomlási folyamatokért felelősek, amik termkei szintén 

serkentő hatást fejtenek ki egyes esetekben. 

A fejes saláta magok érzékenyebben reagáltak a szennyvizek összetételére (17.ábra). 

 

 

17. ábra A fejes saláta (Lactuca sativa) csíranövény-teszt eredményei szennyvizeknél 
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A vízminták minősítése a kapott eredmények tükrében a 12. táblázatban található. 

 

12. táblázat 

A szennyvizek csíranövény-teszt eredménye fejes saláta magokkal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

Sz01 serkentő 

Sz02 serkentő 

Sz03 igen mérgező 

Sz04 serkentő 

Sz05 igen mérgező 

 

Az értékekből láthatjuk, hogy a mustármaggal történt csírázási eredményekkel 

megegyező minősítés figyelhető meg ebben az esetben. Az Sz03 és Sz05-ös mérési pontokból 

begyűjtött vízminták hatása mérgező. A vízminták hatása salátamagok esetében megegyezett a 

mustármagnál kapott eredményekkel. Bebizonyosodott, hogy nem csupán egy növényre 

gyakorol serkentő hatást az Sz1, Sz2 és Sz4-es vízmint, hanem hasonló eredményeket képes 

produkálni nem standard tesztnövényeknél is. 

A szennyvizek kukoricamagokra kifejtett hatása jóval negatívann volt az eddigieknél, 

mindegyik vízminta mérgező hatást gyakorolt a csírázás folyamatára (18. ábra). A 

kukoricamagok jóval érzékenyebben reagálnak a gátló komponensekre. 
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18. ábra A kukorica (Zea mays sp.) csíranövény-teszt eredményei szennyvizeknél 

 

A választott magvak közül a kukorica mutatta a legnagyobb érzékenységet a szennyvizek 

különböző mintáival szemben (13. táblázat). 

 

13. táblázat 

A szennyvizek csíranövény-teszt eredménye kukorica magokkal 

Vízminta megnevezése Vízminta minősítése 

Sz01 mérgező 

Sz02 mérgező 

Sz03 igen mérgező 

Sz04 mérgező 

Sz05 mérgező 
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3.4 Az egy mintavételi pontból származó háztartási szennyvizek és  

kútvizek minőségének összehasonlítása 

 

Nagy veszélyeket rejt egy fúrt vagy ásott kút elhelyezése a szennyvíz közelében, mivel 

beszivárgások fordulhatnak elő nem megfelelő szigetelés következtében. A következő 14. 

táblázattal ezt az állítást szeretnénk alátámasztani. 

 

14. táblázat 

Egy háztartásból származó különböző jellegű vízminták összehasonlítása 
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K01 

Sinapis alba mérgező 

Sz02 

serkentő 

Sz01 

serkentő 

Lactuca sativa mérgező serkentő serkentő 

Zea mays mérgező mérgező mérgező 

K05 

Sinapis alba kissé mérgező 

Sz05 

igen mérgező 

Sz04 

serkentő 

Lactuca sativa nem mérgező igen mérgező serkentő 

Zea mays mérgező mérgező mérgező 

K02 

Sinapis alba mérgező 

Sz03 

igen mérgező 

- Lactuca sativa mérgező igen mérgező 

Zea mays mérgező igen mérgező 

 

A kapott eredményekből láthatjuk, hogy a kutak biológiai vízminősége nem megfelelő. A 

negatív mérési eredményekre hatással van a háztartásban található mezőgazdasági- vagy 

kommunális szennyvíz és a nem megfelelő szennyvízkezelési eljárás, a kommunális 

szennyvízelvezetés hiánya. Az általános tesztnövényre nézve minden kútvíz valamilyen szintű 

mérgező hatást gyakorolt. A serkentő hatást kifejtő vízminták esetében a csírák hossza több 

tízszerese volt a kontrol mintában kapott, amik egyes növényekre nézve erőteljes gátló hatást is 

gyakorolhatnak a többi környezeti tényező változásának fényében. 

A probléma nem a szennyvíz magas szervesanyag-tartalmában vagy egyéb 

komponenseiből adódik, hanem annak korszerűtlen kezeléséből, mindezek mellett nem 

elvetendő, hogy a kutak mélysége sem kielégítő. 
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IV. A DOLGOZAT EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSA A KÖZÉPISKOLAI 

BIOLÓGIAOKTATÁSBAN 

 

Egy adott környezet állapotának felméréséhez, azon belül a terület vízkészletének biológiai 

jellemzéséhez kiválóan alkalmazható a rendkívül kis költségvetésű csíranövény-teszt. 

A 11. osztályos tanulók tudása és felkészültsége megfelelő egy ilyen kísérlet 

elvégzéséhez. Az ökológia, mint tantárgy oktatása során számos fejezetbe kitérünk az 

antropogén szennyezés okozta negatív hatásokra. Az ökológia tantárgy tematikáját tekintve a III. 

fejezetben aktuális egy ilyen jellegű laboratóriumi óra beiktatása. A fejezetben, ezen belül a 

kiragadott témán belül is a szennyeződések típusait, illetve a természetre és az élő szervezetekre 

gyakorolt negatív hatásait foglaljuk össze. Az elméleti anyag bizonyítottan jobban elsajátítható 

gyakorlati cselekedetekkel egybeöltve, ennek fényében egy település vizeinek biológiai 

jellemzése nagy hatást gyakorolhat a környezettudatosság fejlesztése szempontjából is. Mindenki 

érzékenyebb a saját, szűk környezete iránt, ezért a környezeti gondolkodás a téma kapcsán 

pozitív irányba fejleszthető. 

 

Óravázlat 

 

Dátum: 2013. október 29. 

Osztály: 11. 

Tantárgy: Ökológia 

Téma: A csíranövény-teszt alkalmazása a biológiai vízminősítés elvégzéséhez 

Tanintézmény: Bátyúi Középiskola 

Oktatási cél: Szélesebb látókör kialakítása a tanulókban az antropogén szennyeződések 

mérésével kapcsolatban, egy széleskörűen alkalmazott módszer bemutatása és elsajátításának 

segítése. 

Nevelési cél: A környezettudatosság fejlesztése a saját környezet kútvizeinek biológiai 

minősítésének segítségével. 

Az óra típusa: laboratóriumi óra 

Eszközök: tankönyv, Petri-csészék, desztillált víz, begyűjtött vízminták, szűrőpapír, mustármag 

(Sinapis alba), jegyzetfüzet, vonalzó, pipetta, hőmérő. 

Tanít: Bernát Nikolett 
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Az óra menete 

 

Szervezés (2 perc) 

Az ügyeletes jelentése, az osztály létszámának ellenőrzését követően meggyőződök arról, 

hogy mindenki az előző órán megbeszéltek értelmében elhozta a begyűjtött vízmintát. 

Az óra előtt meg kell győződnöm arról, hogy a kiválasztott szekrény pontosan záródik, 

így fény nem jut be a csíráztatás terébe. 

Megjegyzés: Az ökológia óra során már korábban megtanult antropogén szennyeződések 

hatásának szemléltetéshez használjuk ki a tanóra adta lehetőségeket. Az elmúlt órán 

megbeszélésre került, hogy mindenki saját vízmintáját teszteli. 

 

A laboratóriumi munka menete (30 perc) 

A csíranövény-teszt, mint módszer ismertetése 

A csíranövény-teszt egy széleskörűen alkalmazott, kis költségű eljárás, amely 

segítségével különböző vízminták biológiai vízminősítését végezhetjük. Általában fehér 

mustármag (Sinapis alba) a tesztnövény, mi is ezt a növényt alkalmazzuk a mai óra folyamán. A 

jelenleg is gyakran alkamazott módszert Felföldy Lajos 1987-ben fejlesztette ki. 

A módszer alkalmazásának menete 

Minden tanuló kap egy méretre vágott szűrőpapírral ellátott Petri-csészét, illetve 

mustármagokat is, amelyből egyen-egyenként 13 darabot egyenletes eloszlatnak a tanulók a 

Petri-csészében. A szűrőpapírra mindenki ráírja a nevét, hogy ne keveredjenek össze. Ezt 

követően egyesével, pipetta segítségével, az otthonról hozott vízmintákból 2 cm3-t a magokra 

engedünk. Minden vízmintát követően a pipettát desztillált vízzel átmossuk a módszernek 

megfelelően. 

A kontrol vízmintával mutatom be a kísérletet, amelyhez a későbbiekben hasonlítani is 

fogjuk az eredményeket. 

Amikor mindenki elvégezte a feladatot, a Petri-csészéket az előzőleg kiválasztott 

szekrénybe helyezzük egy hőmérővel együtt. 72 órán keresztül a magok sötétben, 

szobahőmérsékleten csíráznak. 

A munka elvégzését követen ismertetésre kerül a csíranövények lemérésének és 

értékelésének folyamata. 
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A csíranövény- teszthez használt minősítési kulcs 

A gyökerek átlagos hossza  

kontroll %-ban megadva 

Minősítés 

0- 5 igen mérgező 

6- 50 mérgező 

51- 90 kissé mérgező 

91- 120 nem mérgező 

>120 serkentő 

(FELFÖLDY, 1987) 

 

Megjegyzés 

Korábban már említésre került, hogy ezt a módszert az iskolában is elsajátíthatjuk és 

ennek fényében a mai nap folyamán elvégezzük. 

A magok csíráztatásnak elvégzéséhez szempont volt, hogy keddi napra essen, mivel a 

csíranövények mérése a pénteki biológia óra keretein belül történik 

A mérések során egyenként lemérjük a csírák hosszát és a legkisebb három értéket 

figyelmen kívül hagyjuk minden minta esetében. A kapott értékeket átlagoltuk. Az átlagok és a 

kontroll minta értékeinek arányát véve ki tudjuk fejezni a vízminták hatását a növényekre a 

megadott táblázat segítségével. 

Begyakorlás (10 perc) 

A csíranövény-teszt eredményeinek kiszámításához a tanulók által megadott értékeket 

vesszük alapul. Fontosnak tartom, hogy az értékeket ők adják meg, ezáltal is megismerkedve 

saját véleményükkel a csírázás intenzitásának területén. Az értékeket mm-ben adjuk meg, majd 

kontrol %-ba számoljuk át és jellemezzük a képzeletbeli vízmintát. 

Összefoglalás (2 perc) 

A csíranövény-teszt egy széleskörűen alkalmazott módszer a vizek biológiai 

minősítésére. Kidolgozója Felföldy Lajos volt. A módszer azért előnyös, mert kis költségvetésű 

és könnyen kivitelezhető. A módszer segítségével a hosszú ideje, a jelenleg és a régi 

szennyeződések hatása is kimutatható. Minden esetben a desztillált víz által kapott 

kontrolértékekhez hasonlítjuk egy-egy vízminta kapcsán kapott eredményünket. 

Házi feladat (1 perc) 

A csíranövény-teszt módszerének elsajátítása, felkészülni a következő órai mérések 

elvégzésére. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Szakdolgozatom kutatási témája: A víz minőségének hatása a vetőmagvak csírázására. 

Kutatásunkat szülőfalum, a Kárpátalján található Szernye területén végeztük. A fő 

motivációt az előző két évben elvégzett kutatások adták, miszerint a község területén az 

ivóvízkészletet nagymértékben károsító szennyező források figyelhetőek meg. 

A kutatásra használt módszer a Felföldy által kidolgozott csíranövény-teszten alapult, 

amely fehér mustármag (Sinapis alba) szakszerűen begyűjtött vízmintában történő csíráztatás 

segítségével teszi lehetővé az adott vízminta biológiai minőségének megállapítását. A 

módszerben használt magok számát kibővítettük fejes saláta (Lactuca sativa) és kukorica (Zea 

mays sp.) magokkal. Mindhárom, csíranövény-teszteléshez használt növény indikátora lehet a 

nem megfelelő minőségű víznek. 

A mintavételi pontokat a település különböző helyein jelöltük ki. A vízminták jellege 

szerint háromfélék voltak: kútvíz, felszíni víz és szennyvíz. Mindegyikből 5-5 minta került 

begyűjtésre és 24 órán belül tesztelés alá lettek vetve. A kút- és szennyvizek esetében fontos 

szempont volt, hogy a mezőgazdasági- és háztartási szennyvizek a kútvízzel azonos háztartásból 

származzanak, így azok hatása a csírázásra összehasonlíthatóvá vált. Minden vízmintát 

mindhárom magra vonatkozóan megvizsgáltuk a csíráztatást követően.  

A kútvizek esetében megállapítottuk, hogy mindegyik minta legalább egy tesztnövényre 

mérgező hatást fejt ki.  

A felszíni vizek esetében két minta mutatott valamilyen szintű mérgező hatást, három 

pedig serkentően hatott a csírázás folyamatára. A serkentés a magas szerves anyag- és 

tápanyagtartalomra vezethető vissza, ami a felszíni vizek esetében nem kedvező, mert gyorsítja 

az eutrofizációs folyamatokat. 

A szennyvizek esetében két vízminta minden tesztnövényre mérgező hatást gyakorolt. A 

kukorica esetében pedig minden vízminta mérgezőnek bizonyult. 

Összehasonlítást készítettünk az azonos háztartásban található kútvíz és szennyvíz között, 

amelyből megállapítottuk, hogy a legtöbb esetben mérgező hatású kútvíz és a mérgező hatású 

szennyvíz között összefüggések találhatóak: a szennyvízkezelés- és tárolás nem megfelelő 

mivolta miatt, a talajon keresztül könnyen beszivárognak szennyező anyagok a mindössze 6-8 m 

mélységű kutakba. 

A probléma nemcsak ezen a területen szorul orvoslásra. Kutatásunkkal a mezőgazdasági 

növények példáján keresztül szerettük volna bemutatni a szennyezett víz károsító hatásait.



46 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Тема моєї бакалаврської роботи: «Вплив якості води на проростання насіння 

сільськогосподарських рослин». 

Ми проводили дослідження у моєму рідному селі – Сернe, яке знаходиться на 

Закарпатті. Нашою мотивацією стало те, що за дослідженнями останніх двох років ми 

побачили, що джерела питної води, які знаходяться на території селища, забруднюються 

високотоксичними речовинами.  

Основою дослідження став тест на розсаду. Цей тест розробив Фелфелді Л. Ми 

використали біле насіння гірчиці(Sinapis alba), латука посівного(Lactuca sativa)  та 

кукурудзи(Zea mays sp.). Дане насіння ми опустили в зібрані проби води, щоб спостерегти 

пророщення зерна і змогли визначити біологічну якість цієї води. Ці три рослини 

використовують, як індикатори при дослідженнях.  

Точки відбору проб ми виділили у різних місцях селища. Залежно від характеру, 

зразки води були трьох видів: джерельні води, поверхневі та стічні води. З кожного виду 

ми зібрали по 5 зразків, і через 24 години вони були піддані випробуванню. Важливим 

фактором при дослідженні джерельних та стічних вод було те, що сільськогосподарські та 

побутові стічні води були з одного господарства, тому ми змогли порівняти їх вплив на 

проростання. 

Ми дослідили вплив кожного зразку води на насіння після проростання. Щодо 

джерельних вод ми виявили, що кожний зразок, щонайменше на одну з досліджуваних 

рослин має токсичний вплив. Щодо поверхневих вод, ми виявили, що два з п´яти зразків 

мають токсичний вплив на рослини, а інші три – прискорили проростання. Каталізацію 

можна пояснити високим вмістом органічних та поживних речовин, але це не є 

сприятливим для поверхневих вод. Щодо поверхневих вод, ми виявили, що два зразка 

мають токсичний вплив на кожну з досліджуваних рослин. 

При дослідженні впливу на кукурудзу, всі зразки води мали токсичний вплив. 

Зробивши порівняння зразків джерельних та стічних вод, які були взяті з одного 

господарства, ми дійшли висновку, що у більшості випадків ми можемо провести паралелі 

між рівнем токсичних речовин у джерельних та стічних водах: через неправильне 

зберігання та очистку стічних вод, токсичні речовини просочуються крізь ґрунт у 

свердловини глибиною 6-8 м.  

Ця проблема потребує вирішення не тільки на цій території. За допомогою нашого 

дослідження, ми хотіли показати пошкодження викликані забрудненою водою.
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